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PENSAR A NOSSA ESPÉCIE À LUZ DA TEORIA EVOLUTIVA: 
PASSADO E PRESENTE

Filipa Vala & Margarida Matos
Centro de Biologia Ambiental, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa. Campo 
Grande, 1749-016, Lisboa, Portugal

A procura de um enquadramento evolutivo da história da espécie 
humana remonta a Charles Darwin. Este capítulo revê a história 
da eugenia e da sociobiologia, partindo de Darwin, e analisa a sua 
importância para a (aparente?) relutância dos biólogos evolutivos 
em participar no debate sobre o legado evolutivo das características 
cognitivas e comportamentais da nossa espécie. Mostramos que o 
grande conflito à volta da proposta sobre a existência de uma base 
genética para a cognição ou o comportamento, não foi maioritariamente 
gerado por questões científicas mas ideológicas. Defendemos que a 
biologia evolutiva pode e deve contribuir para corrigir a orientação da 
linha de investigação mais recente nesta temática, a psicologia evolutiva. 
É inegável que a nossa espécie difere de todas as outras pela sua elevada 
cognição e nível de cooperação. Sugerimos que a conjugação de esforços 
com as ciências sociais e as neurociências será determinante para 
explicar como chegámos aqui.

Resumo

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 197-237.

Abstract

The quest for an evolutionary perspective of human history dates 
back to Charles Darwin. This chapter reviews the history of eugenics 
and sociobiology, starting from Darwin, and analysis the (apparent?) 
reluctance of evolutionary biologists in engaging on the debate over the 
evolutionary legacy of behavioral and cognition traits in our species. 
We show that the greatest conflicts over the proposal of a genetic basis 
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for cognition and behavior did revolved over ideological rather than 
scientific issues. We defend that evolutionary biology can, and should, 
contribute to correct some aspects of the most recent proposal on this 
subject, evolutionary psychology. Our species enjoys a level of cognition 
and of cooperation like no other on the planet. We suggest that efforts 
should be joined with the social sciences and the neurosciences to 
explain how this came about.

Filipa Vala & Margarida Matos

Charles Darwin foi o primeiro a reconhecer a importância da evolução 
para o conhecimento que temos da nossa espécie. Esta ideia foi referida logo 
em The Origin of Species (Darwin, 1859), com a famosa frase “light will be 
thrown on the origin of man and his history”. Doze anos depois Darwin publica 
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Darwin, 1871) e, em 
1872, The Expression of Emotions in Man and Animals. O intervalo que vai da 
publicação do The Origin of Species à publicação destes dois livros é justificado 
por Darwin na Introdução do The Descent of Man: “During many years I 
collected notes on the origin or descent of man (…) with the determination not 
to publish, as I thought that I should thus only add to the prejudices against my 
views”. O presente evitar das questões que se prendem com a evolução das 
características comportamentais e cognitivas humanas por parte dos biólogos 
evolutivos pode ser, em parte, reminiscente das motivações de Darwin, 
nomeadamente, o receio de contribuir para a criação de preconceitos em 
relação à teoria evolutiva. Mas, a existir, esta motivação explicará apenas uma 
pequena parte do fenómeno. Na breve revisão histórica que aqui apresentamos 
sugerimos outras razões que poderão ter contribuído para esta posição mais 
ou menos endémica na biologia de há 50 anos para cá, e que provavelmente 
decorre da eugenia e da sociobiologia.

As ideias que Darwin pretendia proteger de preconceito eram a hipótese 
da ancestralidade comum de todas as espécies e a hipótese de evolução por 
selecção natural. No final do século XIX, Darwin considerou que o momento 
tinha chegado para publicar as suas ideias sobre a importância da evolução 
para uma história completa da espécie humana. Dois livros abriram caminho a 
Darwin. Em 1863, Thomas Huxley (1825-1895), publica Evidence as to Man´s 

INTRODUÇÃO

“HURRAH THE MONKEY BOOK HAS COME!”
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Para Darwin, as características necessárias para a sociabilidade humana 
incluem “love”, “sympathy”, “reasoning” e o poder de “self-command” (ou livre 
arbítrio). Mas porque seriam seleccionadas essas características? Darwin 
propõe que as características cognitivas humanas terão evoluído por um 

Place in Nature (Huxley, 1863), em que discute abertamente a evolução da 
espécie humana a partir de um ancestral primata, baseando-se em dados de 
anatomia comparada. A publicação do livro é celebrada por Darwin, numa carta 
para Huxley, com a frase “Hurrah the monkey book has come!” (Darwin citado 
em: Desmond, 1994, p.312). No mesmo ano, Charles Lyell (1797-1895) publica 
Geological Evidences of the Antiquity of Man (Lyell, 1863), em que justifica a 
existência de um passado humano bastante mais longo do que aquilo que era 
admitido com dados geológicos e arqueológicos. São os livros de Huxley e de 
Lyell que abrem caminho para os livros de Darwin.

The Descent of Man (Darwin, 1871) começa onde os livros de Huxley e 
de Lyell terminam: uma vez estabelecida a existência de um ancestral comum 
à espécie humana e aos outros primatas (livro de Huxley) e a de um longo 
passado humano (livro de Lyell), Darwin visa explicar os processos que 
tornaram a espécie humana naquilo que ela é. Esta explicação deveria incluir 
tanto hipóteses para a origem evolutiva da diversidade nas características 
fenotípicas humanas exteriores, como para a origem evolutiva da diversidade 
de “comportamentos” (termo utilizado aqui em sensu lato).

O Descent of Man está dividido em duas partes. Na primeira parte Darwin 
apresenta a hipótese de que um aspecto central na história da evolução da 
nossa espécie é a sociabilidade. Darwin reconhece que o nível de sociabilidade 
é superior ao de outros grupos animais, incluindo outros primatas. Isto só 
foi possível, propõe Darwin, devido à evolução de características cognitivas 
específicas:

(…) as the feeling of love and sympathy, and the power of self-command 
become strengthened by habit, and as the power of reasoning becomes clearer 
so that man can appreciate the justice of the judgments of his fellow-men, he 
will feel himself impelled, independently of any pleasure or pain felt at the 
moment, to certain lines of conduct. He may than say, I am the supreme judge 
of my own conduct, and in the words of Kant, I will not in my own person 
violate the dignity of humankind 

(Darwin, 1871: p. 86)
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processo de selecção natural ao nível dos indivíduos e ao nível dos grupos:

Filipa Vala & Margarida Matos

We can see that in the rudest state of society, the individuals who were the 
most sagacious, who invented and used the best weapons or traps, and 
who were best able to defend themselves, would rear the greatest number of 
offspring. The tribes which included the largest number of men thus endowed 
would increase in number and supplant other tribes.

(Darwin, 1871: p. 172)

(…) the theory of expression confirms to a certain limited extent the conclusion 
that man is derived from some lower animal form, and support the belief 
of the specific or subspecific unity of the several races;  (…) We have also 
seen that expression in itself (…) is certainly of importance for the welfare of 
mankind.

(Darwin, 1872: p. 367)

Darwin dedica a segunda parte do livro a propor mecanismos para 
a evolução das características fenotípicas exteriores da espécie. Primeiro, 
apresenta e discute o papel da selecção sexual como força evolutiva, ideia 
que substancia com uma enorme quantidade de dados e exemplos de outros 
grupos animais. Esta análise serve duas funções: por um lado mostrar que 
a selecção sexual é comum na natureza, explicando muitos fenómenos de 
dimorfismo sexual; por outro lado, sublinhar a continuidade que existe 
no processo evolutivo, sendo ele idêntico para todas as espécies, incluindo 
a espécie humana. Darwin propõe ainda que a selecção sexual ao nível das 
diferentes populações humanas provocou a evolução de várias subespécies: 
assim, a diversidade fenotípica exterior que diferencia populações humanas 
teria sido produzida pelo processo de selecção sexual resultante de preferências 
regionais femininas por determinados tipos de machos.

Finalmente, no The Expression of Emotions (Darwin, 1872) – que deve ser 
visto como a terceira parte do The Descent of Man - Darwin discute a evolução 
das emoções humanas utilizando a informação fisiológica existente na altura. 
Mas a análise, mais uma vez, destina-se a demonstrar a continuidade entre 
a nossa espécie e as restantes espécies animais, realçando a originalidade 
de algumas características humanas. Que as emoções são partilhadas por 
todas as “subespécies” humanas constitui, mais uma vez, evidência de que as 
“subespécies” humanas partilham um ancestral comum. Darwin propõe ainda 
que, em combinação com as características intelectuais humanas, a expressão 
das emoções em humanos seja adaptativa porque sustenta, em parte, o nível de 
sociabilidade exibido na nossa espécie:



201

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

Central nas ideias de Darwin sobre a nossa espécie está a noção de que 
a diversidade humana pode ser explicada invocando os mesmos processos 
evolutivos que explicam a diversidade que se observa nas outras espécies. 

Assim, ao contrário de Alfred Russel Wallace (1823-1913), Darwin estava 
no lado certo do debate “poligenia versus monogenia” como explicação para 
a origem da espécie humana, defendendo que toda a evidência disponível 
apontava para um ancestral comum às diferentes populações humanas. Como 
sabemos hoje, Darwin posicionou-se no lado errado do debate “selecção 
natural versus selecção sexual” como explicação para a origem da diversidade 
fenotípica exterior observada entre populações humanas de origens geográficas 
distintas: opondo-se à selecção sexual de Darwin estava Wallace, que defendia 
que estas diferenças reflectiam adaptações ao ambiente local (nomeadamente, 
o clima). Darwin insistia também que as características intelectuais e o nível 
de sociabilidade humanos requeriam uma explicação evolutiva, enquanto 
Wallace defendia que só a variabilidade fenotípica exterior poderia ser 
explicada evolutivamente (defendendo que as características cognitivas e 
comportamentais humanas eram uma dádiva do Criador). Por último, Darwin 
invocava tanto a selecção ao nível do indivíduo como entre grupos para 
explicar a evolução das características cognitivas e comportamentais humanas. 
Esta proposta está sob debate até hoje.

Certo ou errado, o que descrevemos até agora é ciência: as hipóteses 
apresentadas por Darwin eram explicações parcimoniosas e elegantes para os 
fenómenos observados – o facto de muitas terem sido refutadas posteriormente, 
não lhes retira mérito científico.

O problema, no entanto, é que nem tudo no The Descent of Man é ciência 
(muito menos, ciência evolutiva).

James Moore e Adrian Desmond (2009) propõem que a carreira de Darwin 
foi orientada ao sabor de duas motivações principais: ambição de prestígio 
científico e defesa do abolicionismo. Para estes autores, o The Descent of Man 
e o The Expression of Emotions (e mesmo já o The Origin of Species) são livros 
que partilham, além das propostas científicas, um objectivo em particular: 
compilar evidência e argumentos para a existência de um antepassado comum 
a todas as populações humanas e com isso tornar inevitável a abolição da 
escravatura. Para Darwin, o argumento central para a legitimidade moral 
da escravatura assentava na crença de que “escravizadores” e “escravizados” 

IRLANDESES, ESCOCESES E EUGENIA
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eram desiguais no seu grau de “humanidade”. A motivação de Darwin residia 
em mostrar que os dois grupos partilhavam um ancestral comum e que, por 
isso, estavam em pé de igualdade – o que revelaria indiscutivelmente que a 
escravatura era imoral, tornando a sua abolição inevitável.

Admitamos que a motivação subjacente ao trabalho de Darwin foi a 
sua crença no abolicionismo: tivesse Darwin concluído que as populações 
humanas tinham diferentes origens, teria ele abandonado a causa abolicionista? 
Levantamos esta questão (que não tem resposta possível) apenas para 
salientar que há um problema na ideia que os resultados científicos podem ser 
utilizados para definir o que é eticamente aceitável e o que não é. Acreditar que 
os resultados científicos bastam para resolver questões éticas, não parece ser 
exclusiva da época Vitoriana, antes parece persistir até hoje. E poderá ser parte 
das motivações que levam os biólogos evolutivos a evitar discutir - e estudar 
- a evolução de características comportamentais ou cognitivas humanas, com 
receio de que os resultados possam ser utilizados para justificar medidas 
discriminatórias. Se existir, o passado recente associado à eugenia, reforça esta 
crença.

Apesar de ser convictamente abolicionista, para Darwin, algumas pessoas 
eram superiores a outras (fazendo ele próprio parte do grupo superior) e, da 
mesma forma, distinguia entre nações “civilizadas” e as outras (estando a Grã-
Bretanha entre as nações civilizadas). Um dos problemas que Darwin discute no 
The Descent of Man, é a importância de seres humanos superiores na edificação 
de uma nação civilizada - e é no contexto desta questão “evolutiva” que Darwin 
defende a eugenia, como apresentada pelo seu primo, Francis Galton (1822-
1911). A defesa que Darwin faz das ideias de Galton (expostas no Hereditary 
Genius, publicado em 1869,) surge no capítulo 5, “On the Developments of 
the Intellectual and Moral Faculties during Primeval and Civilised Times” do 
Descent of Man (Darwin, 1871).

A história da Grécia preocupava Darwin: uma nação outrora poderosa 
mas que Darwin não incluía, na sua época, entre as nações “civilizadas”. Para 
Darwin, a história da Grécia (e a da Espanha) mostrava claramente que as 
sociedades podiam “regredir”. Entre as razões apontadas como possíveis para 
justificar a regressão da Grécia, Darwin nomeia o “excesso de sensualidade” 
(ver Darwin, 1871: p.178). Para Darwin, qualquer explicação para a “regressão” 
de uma sociedade teria que passar pelo tipo de indivíduos que a compunham. 
Tornava-se portanto necessário determinar que tipo de indivíduos 
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compunham uma sociedade e, para responder a esta questão, Darwin cita um 
artigo publicado em 1868 por William Rathbone Greg (1809-1881):

The careless, squalid, unaspiring Irishman multiplies like rabbits: the frugal, 
foreseeing, self-respecting, ambitious Scot, stern in his morality, spiritual in 
his faith, sagacious and disciplined in his intelligence, passes his best years in 
struggle and in celibacy, marries late, and leaves few behind.

(W. R. Greg citado em Darwin, 1871: p. 164)

If the various checks specified (…) do not prevent the (…) inferior members 
of society from increasing at a quicker rate than the better class of man the 
nation will retrograde as has occurred too often in the history of the world. We 
must remember that progress is no invariable rule. (…) We can only say that 
it depends (…) on the number of the men endowed with high intellectual and 
moral faculties, as well as on their standard of excellence. 

(Darwin, 1871: p. 177)

Para resumir as diferenças entre os “tipos” de pessoas que compõem 
uma sociedade, Darwin utiliza o termo “inferior” para descrever pessoas 
semelhantes aos irlandeses, e o termo “superior” para o tipo de pessoas com as 
características dos escoceses. Partindo desta categorização, os problemas que 
Darwin pretende resolver são os seguintes: em primeiro lugar, se os irlandeses 
(os “inferiores”) se reproduzem mais do que os escoceses (os “superiores”), 
porque não estava já a Grã-Bretanha cheia de irlandeses?; em segundo lugar, 
que aconteceria à Grã-Bretanha se os “inferiores” (os irlandeses) superassem os 
“superiores” escoceses? Fundamentando-se nas estatísticas e censos existentes 
na época, Darwin responde à primeira questão: existem mecanismos de 
controlo da desmesurada reprodução irlandesa, nomeadamente, a mortalidade 
entre irlandeses é maior que entre escoceses. A resposta à segunda questão não 
recebeu fundamentação empírica, apenas especulativa:

Ou seja, se o mecanismo de “controlo” da reprodução irlandesa  não 
fosse suficiente para evitar a sua proliferação, o desastre civilizacional (ou 
“regressão”) da Grã-Bretanha, como tinha acontecido com a Grécia, seria 
inevitável. A explicação “evolutiva” de Darwin para a “regressão” da sociedade 
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invoca, portanto, um incremento na proporção de pessoas “inferiores”. E uma 
vez que o processo evolutivo não é necessariamente equivalente a progresso 
(“progress is no invariable rule”, Darwin, 1871: 166) alguma coisa deveria ser 
feita para evitar a proliferação dos “inferiores”.

Assim, no Descent of Man, Darwin tenta, por um lado, explicar a origem 
das características cognitivas e sociais humanas invocando um processo 
evolutivo que favoreceu selectivamente essas características; e, por outro lado, 
propor que as forças evolutivas terão que ser contrariadas para as sociedades 
não “regredirem”. Isto porque a “regressão” é um processo que resulta de 
um incremento na proporção de membros inferiores… os quais não são 
particularmente dotados de características cognitivas e sociais!

Uma primeira questão para esta hipótese consiste em saber como é 
que, partindo de uma condição inicial em que as capacidades intelectuais e 
morais são seleccionadas positivamente dentro e entre grupos, se chega a uma 
situação onde as pessoas com reduzidas capacidades intelectuais e morais (os 
“inferiores”) estão em maior número que os “superiores”. Na ausência de um 
mecanismo para esta transição, a hipótese proposta por Darwin é paradoxal.

O outro paradoxo é um pormenor do caminho prescrito por Darwin 
para evitar o desastre civilizacional na Grã-Bretanha. Darwin começa por 
avaliar aquilo que considera ser variabilidade “natural” (ou seja, variabilidade 
de origem biológica) para as características intelectuais (“intellect”) e morais 
(“moral”), concluindo que uma parte desta variabilidade é “superior”. Mas, uma 
vez que era também um humanista, atingir o seu objectivo – propor uma rota 
coerentemente “científica” e “evolutiva” para o sucesso das civilizações – obriga 
Darwin a defender que os “inferiores” sejam assistidos pelos “superiores”. Esta 
assistência surge para a própria preservação dos “superiores”. Os “inferiores” 
devem ser assistidos – por exemplo, vacinados contra a varíola - embora 
haja “reasons to believe that vaccination has preserved thousands, who from a 
weak constitution would formerly have succumbed to small-pox: thus, the weak 
members of civilized societies propagate their kind” (Darwin, 1871: 168). A 
defesa da assistência aos inferiores assenta no seguinte argumento evolutivo: 
negar ajuda aos “inferiores” levaria à “deterioration in the noblest part of our 
nature” (Darwin, 1872: 159); e a deterioração dos superiores aceleraria o 
processo evolutivo de “reversão”.

Para Darwin, o “instinct of sympathy” humano evoluiu porque se 
relaciona com a sociabilidade selecionada positivamente (ver acima). Na Grã-
Bretanha Vitoriana, como noutras nações “civilizadas”, o “instinto da simpatia” 
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levava os membros superiores da sociedade a assistir os inferiores. Para que os 
“superiores” conseguissem deixar de assistir os “inferiores” teriam que se tornar 
menos sensíveis (“harden up”); mas, tornando-se menos sensíveis, perderiam 
o instinto da simpatia e assim também perderiam a parte mais “nobre da sua 
natureza”. Ou seja, perdendo o instinto da simpatia corriam o risco de deixar 
de ser “superiores”, o que aceleraria o processo de “regressão” da sociedade. 
Uma vez que negar a assistência aos “inferiores” aceleraria a “regressão” da 
Grã-Bretanha e que, a sua continuada proliferação teria o mesmo efeito, 
impunha-se encontrar outro caminho para escapar à tragédia grega. É por isso 
que Darwin se volta para Francis Galton.

Francis Galton tinha publicado, em 1869, o seu Hereditary Genius 
defendendo que a genialidade era uma característica particular de algumas 
famílias. Para Galton, isso significava que esta característica tinha uma base 
biológica transmitida hereditariamente. O livro providencia exemplos de 
famílias “geniais”, incluindo a de Darwin. Galton propõe que a genialidade 
deveria ser preservada, ou aumentada, na Grã-Bretanha e que isso poderia ser 
conseguido encorajando determinado tipo de casamentos (nomeadamente, 
os génios). É para esta solução que Darwin se vira para escapar à tragédia 
grega: encorajar o casamento entre “superiores” e desencorajar o casamento 
de “inferiores”.

Darwin, como Galton e muitos outros, equiparou pobreza a “inferioridade” 
estabelecendo, depois, entre as duas categorizações uma relação causal. Em 
segundo lugar, e utilizando os “dados” compilados no livro de Galton, a 
“inferioridade” foi atribuída à biologia. Esta cadeia errada de raciocínios é 
grave só por si, mas, porque foi apresentada como conhecimento científico 
numa sociedade em que predominava a crença de que ciência servia como 
forma de definir o que é ou não é aceitável, tornou-se ainda mais grave nas 
consequências. Galton prescreve, e Darwin apoia, uma solução “científica”, 
para o problema da “regressão” da sociedade: um programa de acção social 
destinado a melhorar a qualidade da população através do controle da 
proporção de nascimentos “superiores” e “inferiores”. Esta solução, que Galton 
batiza de Eugenia em 1883, seria implementada promovendo a reprodução dos 
“superiores” (eugenia positiva) e/ou impedindo a reprodução dos “inferiores” 
(eugenia negativa).

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente
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Vale a pena, no entanto, salientar um aspecto que distingue Darwin de 
Galton e que é geralmente ignorado: para Darwin os pobres eram “inferiores” 
em termos intelectuais e morais, mas não eram “inadaptados” evolutivamente 
(ou “unfit”). Isto por uma razão muito simples e discutida em The Descent 
of Man: os irlandeses, embora “inferiores”, tinham uma taxa de crescimento 
demográfico superior aos escoceses. Ou seja, os irlandeses estavam 
evolutivamente em vantagem, em relação aos escoceses! Darwin não o afirma 
desta forma, mas é uma consequência inequívoca da discussão que apresenta. 
Assim, o problema de Darwin é que evolução não é equivalente a progresso: 
se o objectivo era evitar a “regressão” da sociedade, era necessário contrariar o 
curso evolutivo da Grã-Bretanha.

Acontece que não é esta a interpretação “evolutiva” de Galton. Para 
este autor, o termo “inferior” tem uma conotação evolutiva: os “inferiores” 
seriam eliminados, mais cedo ou mais tarde, pela selecção natural porque 
são “inaptos” (“unfit”). Assim, a posição de Galton é que “What Nature does 
blindly, slowly and ruthlessly (…) man may do providently, quickly, and 
kindly” (Galton citado em: MacKenzie, 1976) – por outras palavras, a Eugenia 
é apresentada como uma solução menos cruel e mais humana para lidar com 
os inaptos. Para terminar, recordamos só que “sobrevivência dos mais aptos” 
(“survival of the fittest”, Spencer, 1864, p. 444) é um termo introduzido por 
Herbert Spencer (1820-1903) no seu Principles of Biology publicado em 1864. 
O termo é incorporado por Darwin na quinta edição do On the Origin of 
Species, em 1869; no entanto, na última edição do The Descent of Man revista 
e publicada por Darwin em 1882, ele mantém o termo “inferior” e “superior” 
no que respeita à variabilidade humana para as características “intelectuais” e 
“morais” – não os substitui por “inapto” e “apto”. No entanto, foi a interpretação 
de Galton que prevaleceu: o que Darwin chamava “inferiores” (pessoas que 
não contribuíam para uma sociedade civilizada) passaram a “inaptos” (com 
património genético negativamente selecionado). 

O discurso de Galton prevaleceu e foram criadas sociedades Eugénicas 
assentes nas suas ideias em todo o mundo: o Eugenic Record’s Office do Reino 
Unido, criado em 1904, muda de nome para Francis Galton Laboratory for the 
Study of National Eugenics em 1907 e, nesse mesmo ano, a Deutsche Gesellschaft 
für Rassenhygiene (Sociedade Alemã para a Higiene Racial) muda de nome 

“WHAT NATURE DOES BLINDLY, SLOWLY AND RUTHLESSLY (…) 
MAN MAY DO PROVIDENTLY, QUICKLY, AND KINDLY” 
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para Internationale Gesellschaft für Rassenhygiene (Sociedade Internacional 
para a Higiene Racial), como parte de uma tentativa de internacionalização. 
Em 1909 é criada a Svenska sallskapet for rashygien (Sociedade Sueca para a 
Higiene Racial) e, em 1910, Charles Davenport funda o Eugenics Record Office 
em Cold Spring Harbor (EUA). A primeira Conferência Internacional de 
Eugenia decorre em 1912, em Londres, um ano após a morte de Galton e, 
até ao final da Primeira Guerra Mundial, são criadas organizações eugénicas 
na Áustria, França, Itália, Hungria, Rússia, Austrália, Noruega, Canadá, 
Brasil e Polónia. As conferências internacionais de Eugenia são retomadas, 
realizando-se uma em 1921 e outra em 1932 em Nova Iorque. No período 
entre as duas guerras mundiais surgem organizações na Índia, Bélgica, Suíça, 
Dinamarca, Holanda, Cuba, Roménia, Japão, Bulgária, Nova Zelândia, África 
do Sul, México e em Hong Kong. É criada a Federação Latina de Sociedades 
Eugenistas que inclui representantes de Portugal, Catalunha, Itália, França, 
Roménia, Argentina, do México e da Suíça-Italiana e, mais tarde, da Bélgica, 
que seguia os preceitos da Carta Encíclica (Casti conubii) de 1930 do Papa 
Pio XI (que recusava a utilização de anti-concepcionais, a esterilização de 
mulheres e o aborto). Outros países ou territórios com grupos eugenistas  
incluem o Quénia, a Malásia, Porto Rico, as (ex-) Antilhas Holandesas, a África 
Ocidental Francesa, a Indochina Francesa, o Cambodja (sob o Khmer Rouge), 
a China e o Irão. Muitas organizações eugénicas mudaram o seu nome depois 
da Segunda Guerra Mundial, mas algumas foram criadas de novo, como no 
Bangladesh, em 1952, no Paquistão e no Sri Lanka, em 1953 e, na Grécia, em 
1954  (ver: Bashford & Levine, 2010a).

As sociedades e conferências eugénicas reuniam pessoas de várias 
profissões – investigadores, médicos, advogados, juristas, clérigos, entre outros 
– para estudar e encorajar legislação eugénica. Os grupos funcionaram como 
grupos de pressão (lobby) e investiram em propaganda, visando conseguir 
apoio da opinião pública. Mas o facto do discurso eugénico, suportado pela 
sua suposta base científica, ter sido adotado em tantos países diferentes não 
significa que os programas desenvolvidos, que as medidas apoiadas, ou sequer 
que o discurso, tenha sido uniforme. Apesar do objectivo comum – melhorar 
o património biológico da sociedade – as medidas adotadas (ou propostas) 
variam e o nível de implementação varia ainda mais. (Para uma discussão por 
regiões ver: Reino Unido - Bland e Hall, 2010; Ásia – Hodges, 2010; Amrith, 
2010; Austrália e Nova Zelandia – Garton, 2010; China e Hong Kong – Chung, 
2010; África do Sul – Dubow, 2010; Kenya – Campbell, 2010; Alemanha, 
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Weindling, 2010; França – Fogarty e Osborne, 2010; Holanda – Pols, 2010; 
Escandinávia – Tydén, 2010; Europa do Sul – Quine, 2010; Europa do Leste 
– Bucur, 2010; ex-União Soviética – Kremenstov, 2010; Japão – Robertson, 
2010; Irão – Schayegh, 2010; Cuba, Porto Rico e México – Schell, 2010; Brasil 
– Hochman, Trindade Lima e Chor Maio, 2010; EUA – Kline, 2010; Canadá – 
Strange e Stephen, 2010)

Também não há um padrão político ou religioso comum entre as nações 
que adotaram um discurso eugenista e/ou que implementaram medidas 
eugenistas, como se percebe pela lista acima (Mottier, 2010): as medidas 
eugénicas propagandeadas ou adotadas na Alemanha totalitária e fascista 
são diferentes das medidas propagandeadas ou adotadas pelas ditaduras 
fascistas em Portugal e em Itália; mas as medidas Eugenistas da Alemanha 
Nazi aproximam-se, pelo menos em conteúdo, das medidas propagandeadas 
e adotadas em estados democráticos como os EUA, o Canadá e os países 
escandinavos (por exemplo, a esterilização coerciva). Alguns autores referem-
-se a este padrão como Eugenia do “Norte“ e Eugenia do “Sul“.

A justificação para as medidas eugenistas adotadas também não seguiu 
um padrão uniforme: por exemplo, nos países escandinavos a Eugenia foi 
apresentada como necessária para a construção de um Estado Social sustentável, 
nos EUA como uma forma de controlar a imigração e reduzir os apoios sociais 
e, em França e no Japão, como forma de promover o crescimento demográfico  
de qualidade (Mottier, 2010).

O número de vítimas dos programas e leis eugenistas (que incluíram 
a esterilização não-consensual ou coerciva, a remoção não-consensual ou 
coerciva de crianças, o encarceramento, a recusa de entrada a imigrantes, 
a proibição de casamentos, a experimentação médica não-consensual, a 
eutanásia não consensual ou coerciva, a execução) é desconhecido: mesmo no 
caso mais bem estudado, o Holocausto, o número de vítimas dos grupos alvo 
das medidas de higiene racial são estimativas indicadoras.

De facto, uma leitura do The History of Eugenics (Bashford & Levine, 
2010) demonstra que o único argumento comum ao discurso eugénico 
entre os diferentes países se resume à sua auto-proclamada base científica. 
Esta reivindicação contribuiu uma aura de modernidade e de progressismo 
ao movimento o que, presumivelmente, potenciou significativamente a sua 
aceitação, independentemente do restante ambiente socio-político.

A Eugenia é geralmente associada ao Darwinismo – ou, pelo menos, ao 
“Darwinismo Social“ – que, por sua vez, foi posteriormente associado à ideia 
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de “determinismo genético“. A Eugenia contribuiu muito para o preconceito 
em relação ao pensamento evolutivo em geral mas, em particular, contribuiu 
para o preconceito no que respeita a um enquadramento evolutivo do 
conhecimento que temos da nossa espécie e das nossas sociedades. Atualmente, 
este enquadramento é visto, na melhor das hipóteses, como desnecessário e, na 
pior, como fascista. Dado que os eugenistas reinvidicavam que a Eugenia era 
ciência e que servia um propósito evolutivo (melhorar o património biológico 
da população) convém tentar perceber, primeiro, que conhecimento científico 
utilizavam os Eugenistas e, segundo, quão generalizada era a percepção da 
“eugenia enquanto ciência” entre a comunidade científica.

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

Como vimos, o discurso eugénico afastou-se rapidamente da sua suposta 
base “Darwinista”. Galton foi o primeiro a distorcer as ideias de Darwin 
equiparando os “inferiores” a pessoas que dariam origem a linhas inviáveis 
evolutivamente (“unfit”).

Mas mesmo no sentido distorcido “Galtoniano”, a Eugenia não era toda 
“Darwinista”. Em 1914, o Eugenics Record Office dos EUA publica o relatório 
intitulado Report of the Committee to Study and to Report on the Best Practical 
Means of Cutting Off the Defective Germ-Plasm in the American Population:

Esta citação exemplifica o “ramo” da Eugenia usualmente interpretado 
como “Darwinista” e que tem, também, sido equiparado a “Darwinismo 
Social” que, por sua vez, é geralmente utilizado em associação com as ideias 
de Herbert Spencer. Spencer desenvolveu as suas ideias sobre a sociedade e o 
progresso antes da publicação do The Origin of Species, do Hereditary Genius 
de Galton e do The Descent of Man, de Darwin. Em restrospectiva, no entanto, 

EUGENIA, CIÊNCIA E CIENTISTAS

It is held by some schools of social workers that better schools, better churches, 
better food, better clothing, better living, and better social life will remedy 
almost any social inadequacy in individuals. The studies of this committee 
(…) prove conclusively that much social inadequacy is of a deep-seated 
biological nature, and can be remedied only by cutting off the human strains 
that produce it.  

 (Laughlin, 1914)

 Eugenia Darwinista (sensu Galton) e Eugenia Lamarquista
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a ideia de progresso de Spencer, no contexto económico e social, acomodava-
-se à ideia de selecção natural de Darwin. Este facto é reconhecido por Spencer 
que, posteriormente, resume o conceito de selecção natural com a metáfora 
“survival of the fittest” (Spencer, 1864) e estabelece um paralelo entre as suas 
ideias económicas e o processo evolutivo proposto por Darwin. “Survival of 
the fittest” é incorporada por Darwin na quinta edição do The Origin of Species, 
em 1869.

Se a citação de Laughlin acima exemplifica o “ramo” da Eugenia que é 
usualmente interpretado como sendo “Darwinista”, a verdade é que desde 
finais do século XIX que os eugenistas franceses, influenciados pela ideia 
lamarquista da hereditariedade das características adquiridas, enfatizavam 
a necessidade de tomar medidas que melhorassem as condições ambientais 
(sanitarização, saúde) para, assim, promover o crescimento demográfico da 
população francesa apostando na qualidade (Fogarty & Osborne, 2010). Esta 
linha eugénica permitiu desenvolver a puericultura dando, mais tarde, origem 
a programas de educação e apoio a mães e filhos. 

Assim, no que se supõe ser a base científica da Eugenia, as diferentes 
políticas eugénicas de vários países, como por exemplo os Estados Unidos da 
América e a Alemanha, por um lado, e a França e Itália, por outro, podem 
ser, em parte, explicadas pelas diferenças na importância dada em cada país 
à evolução por selecção natural de Darwin, em oposição à ideia de Lamarck 
da “hereditariedade das características adquiridas” (a comunidade científica 
francesa resistiu à Teoria Evolutiva de Darwin durante bastante tempo). 
Mas esta divisão dos eugenistas em dois “ramos científicos” também não é 
suficiente para explicar todas as diferenças na adoção de medidas eugénicas 
entre Estados. Por exemplo, países como o Canadá (Strange & Stephen, 2010) 
e a Suíça (Mottier, 2010; Stern, 2010) adotaram medidas de esterilização não 
consensuais (eugenia negativa, supostamente “Darwiniana”) assim como 
programas coercivos de separação de crianças dos seus progenitores – o que 
corresponde à eugenia lamarquista. As políticas adotadas em nome da eugenia, 
por vezes no mesmo país, utilizaram hipóteses científicas contraditórias.

Assim, a pretensão de que as políticas eugénicas tinham uma sólida base 
científica parece ter funcionado sobretudo como um argumento utilizado 
para invocar “modernidade” e justificar decisões político-sociais quando, na 
realidade, não existiam programas governamentais genuinamente informados 
cientificamente. 

Filipa Vala & Margarida Matos
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A hereditariedade era um problema para Darwin – nalguns pontos a 
sua lei de “uso e desuso” pode ser lida em termos larmarquistas. Mas uma 
análise cuidadosa do trabalho de Darwin revela diferenças essenciais entre a 
Evolução Darwinista e a Evolução Lamarquista. O conceito de “descendência 
com modificação” é a chave da Teoria Evolutiva de Darwin: é a descendência 
com modificação que produz a diversidade biológica que funciona como 
matéria-prima para o processo de selecção. O processo evolutivo de Darwin é 
descrito por uma “árvore da vida” – ou seja, não há em Darwin, ao contrário 
de Lamarck, uma tendência inata para o progresso no processo evolutivo 
(Futuyma, 1998). Para Darwin, a hereditariedade era um mistério que um dia 
seria desvendado. A ausência do mecanismo explicativo da hereditariedade 
não permitia nem uma refutação inequívoca da evolução lamarquista, nem 
uma aceitação inequívoca da evolução darwinista. 

O problema da hereditariedade resolve-se pouco depois da morte de 
Darwin. August Weismann (1834-1914) postula, no final do século XIX, que 
apenas as células dos orgãos reprodutores contribuem para a geração seguinte, 
e opõe-se a Lamarck (Paul & Moore, 2010). Aproximadamente pela mesma 
altura, uma série de experiências conduzidas por Wilhelm Johannsen (1857-
-1927) em plantas permite-lhe distinguir entre genótipo (o que é herdável) e 
fenótipo (a expressão do genótipo num dado ambiente). Ainda na viragem do 
século as leis da hereditariedade de Gregor Mendel (1822-1884), inicialmente 
propostas em 1865, são re-descobertas independentemente (Hugo De 
Vries, Carl Erich Correns e Erich von Tschermak-Seysenegg). A sua mais 
ampla divulgação, no entanto, foi feita por William Bateson, que traduziu 
para inglês a obra de Mendel em 1902. Finalmente, Thomas Morgan (1866- 
-1945) estabelece que os “factores da hereditariedade” se localizavam nos 
cromossomas, fornecendo simultaneamente evidências experimentais sólidas 
para as conclusões de Weismann e de Johannsen (Roll-Hansen, 2010). No 
final dos anos 20, a hereditariedade dos caracteres adquiridos sensu strictu e, 
consequentemente, a evolução Lamarquista, tinha sido derrotada.

A re-descoberta das Leis de Mendel, sobretudo a forma como foi 
comparada com a ‘teoria da hereditariedade’ (biométrica) de Galton por 
Bateson (1906) deu início a outro debate entre biólogos: os que eram pró- 
-“Mendelismo”, que defendiam que a variabilidade natural, sendo produzida 

Eugenia pós-Mendel
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por genes, tinha que ser descontínua; e os “Biometristas”, que defendiam que 
a variabilidade era geralmente contínua (Roll-Hansen, 2010). A resolução 
do debate é divulgada em 1930 com a publicação de The Genetical Theory 
of Natural Selection de Ronald A. Fisher (1890-1962). O livro inclui a 
demonstração matemática de que a variação contínua de uma característica 
pode ser produzida pelo efeito combinado de muitas entidades discretas 
individuais (os genes) que se comportassem do modo previsto por Mendel. 
Finalmente, em 1937, Theodosius Dobzhansky (1900-1975) publica Genetics 
and the Origin of Species, onde o cenário completo da integração da Genética 
e Evolução Darwiniana é apresentado. Com Genetics and the Origin of Species 
de Dobzhansky entramos na era do Neo-Darwinismo ou Síntese Moderna 
(Provine, 2001). 

Se, de facto, a Eugenia era uma ciência ou, pelo menos, se as suas propostas 
assentavam em conhecimento científico, então tanto a compreensão das “leis” 
da hereditariedade, como a incorporação explícita da genética no processo 
evolutivo deveriam ter tido impactos significativos nas propostas eugénicas.

Um alvo principal da “higienização populacional” foi a “imbecilidade” 
(“feeblemindedness”). Os “imbecis” eram pessoas avaliadas como pouco 
inteligentes e que, por isso, contribuíam muito pouco, ou até negativamente, 
para a sociedade. Na realidade, esta ordem de ideias era invertida: uma pessoa 
era tida como contribuindo pouco ou negativamente para a sociedade e, 
portanto, considerada imbecil. A inversão permitia uma utilização abrangente 
do termo: criminosos, prostitutas, alcoólicos e pessoas que exibissem qualquer 
tipo de comportamento anti-normativo poderiam ser considerados “imbecis” 
(Stern, 2010; Thompson, 2010). A categorização “imbecil” foi assim outra 
forma de denominar os “inferiores” de Darwin ou os “inaptos” de Galton. Para 
os eugenistas “Darwinianos”, a imbecilidade era atribuída à biologia e, por 
isso, herdada. Impedir a proliferação da imbecilidade na população implicava 
necessariamente impedir a reprodução dos imbecis.

O trabalho de Mendel tinha estabelecido relações de dominância entre 
os alelos de um gene. A análise de árvores genealógicas permitiu, no princípio 
do século XX, estabelecer a hereditariedade de algumas condições humanas, 
como dominantes (como a braquidactilia estabelecida em 1905) ou recessivas 
(como o albinismo, em 1903). Mesmo os eugenistas mais convictos concediam 
que nem todos os descendentes de indivíduos diagnosticados como imbecis 
eram, também, imbecis e esta observação levou à conclusão que a imbecilidade 
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seria uma condição recessiva. A questão que se colocou então aos eugenistas 
era a de saber a eficácia de medidas eugénicas negativas (nomeadamente, a 
esterilização) na higienização populacional da imbecilidade.

Os instrumentos matemáticos necessários para responder a esta pergunta 
existiam desde 1908 quando Wilhelm Weinberg (1862–1937) e Godfrey 
Harold Hardy (1877–1947) estabeleceram, independentemente, o que é hoje 
conhecido como o equilíbrio (ou princípio) de Hardy-Weinberg.  O que as 
equações de Hardy-Weinberg tornam óbvio é que, numa população em 
equilíbrio, se uma condição recessiva é rara, a maioria dos alelos recessivos 
estarão “escondidos” nos fenótipos heterozigóticos. Este facto torna a 
eliminação do alelo recessivo através da remoção, por selecção artificial, do 
fenótipo homozigótico recessivo, uma tarefa quase impossível. Foi o que 
demonstrou em 1917 R. C. Punnett (1875-1967), utilizando a imbecilidade. 
Sob a suposição pouco realista de um único alelo, uma frequência inicial de 
0,3% de genótipos imbecis (homozigóticos recessivos) na população e uma 
cessação imediata da sua reprodução (por esterilização), Punnett mostrou que 
seriam necessários 8000 anos para eliminar o “alelo-imbecil” da população 
(Punnet, 1917). Um cenário tão desolador levou Punnett a concluir que outro 
método seria necessário para eliminar a imbecilidade.

O resultado de Punnett não foi ignorado. Fisher desvalorizou-o 
argumentando que o que se pretendia era reduzir significativamente a 
proporção de imbecis em cada geração. Recalculou então as estimativas de 
Punnett, questionando o pressuposto de acasalamentos aleatórios, defendendo 
que os imbecis teriam mais tendência para se reproduzir entre si. Esta alteração 
foi recompensada: as simulações de Fisher estimavam uma redução de 36% 
(em vez dos 17% de Punnett) na incidência de imbecilidade logo na primeira 
geração. E assim prosseguiu a discussão...

Cientificamente não há nada errado nos modelos de Punnett ou 
Fisher: os seus pressupostos são enunciados, a matemática é impecável, as 
conclusões baseiam-se nos resultados. O único problema é a total ausência 
de dados que corroborassem os dois pressupostos básicos destas análises: a 
etiologia da imbecilidade, permitindo o seu diagnóstico e evidência para a sua 
base genética. Este problema não impediu Punnett, nem Fisher, nem outros 
investigadores de alimentar o debate (Paul & Spencer, 2001).

Do ponto de vista conceptual o desenvolvimento da genética, a criação 
dos instrumentos matemáticos da genética populacional, o conhecimento da 



214

etiologia de algumas doenças com efeitos claros no desenvolvimento cognitivo 
(como o Síndrome de Down), deveriam ter tido um impacto significativo na 
percepção que os eugenistas tinham da sua missão. Ao invés, o ânimo eugénico 
prolonga-se (Levine & Bashford, 2010). Talvez, portanto, o maior benefício 
que a Eugenia retirou da Ciência não tenha sido conhecimento científico 
state of the art, mas antes o apoio que o movimento recebeu de cientistas e 
investigadores, concedendo-lhe credibilidade. Punnet, ao contrário de Fisher, 
não era um eugenista assumido, mas escreveu: “If only those who are actually 
feebleminded are dealt with, it will require more than 8,000 years to eliminate 
the defect – new method of procedure needed” (Punnett, 1917: p.464). Punnet, 
Fisher e outros autores acreditavam que a “imbecilidade” deveria ser reduzida 
(Paul & Spencer, 2001) – foi só essa crença que deu ânimo “científico” à Eugenia.

Filipa Vala & Margarida Matos

Se a Eugenia ganhou muito com o apoio que recebeu de cientistas, isto 
não significa que não tenham existido, dentro da comunidade científica, vozes 
críticas à pretensão eugénica de ser uma ciência ou de se basear em dados 
científicos. Neste contexto, à medida que o conhecimento se acumulou, as 
críticas mais contundentes partiram, numa primeira fase, de geneticistas e 
posteriormente, a partir da Síntese Moderna, de geneticistas e de biólogos 
evolutivos.

Thomas H. Morgan, que pertenceu à American Breeders Association 
(a sociedade que antecedeu a criação do American Eugenics Record Office), 
começou por denunciar, logo em 1915, as afirmações sobre genética como sendo 
especulações não fundamentadas cientificamente. No entanto, a preocupação 
de Morgan era se a especulação não serviria para apoiar objectivos tentadores 
com meios ineficazes (Roll-Hansen, 2010).

Otto Lous Mohr (1886-1967), professor de medicina e geneticista, 
denuncia, também em 1915, as propostas de legislação eugénica de Jon Alfred 
Mjøen (1886-1967), um farmacêutico influente que liderou o movimento 
eugénico norueguês. Mohr, que tinha trabalhado com o grupo de Morgan, 
e pertencia ao Comité Permanente Internacional de Genética acusava 
Mjøen de defender medidas baseadas em especulações não fundamentadas 
cientificamente, que fariam mais mal do que bem (Roll-Hansen, 2010, p.85). 
Mohr prosseguiu na sua crítica à Eugenia e foi preso durante a ocupação nazi.

Oposições científicas e de outras elites à Eugenia
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Nos EUA, a oposição científica à Eugenia intensifica-se a partir do final 
dos anos 20 e durante a década de 30. O Eugenics Record Office (ERO), criado 
por Charles Davenport, veio completar o trio de centros de investigação 
estabelecidos em Cold Spring Harbor (New York): o Biological Laboratory 
(laboratório biológico), estabelecido em 1890, a Station for Experimental 
Evolution (estação para evolução experimental), de 1903 e, finalmente, o ERO, 
em 1910. Mas, na sequência de sucessivas denúncias acerca da utilização 
abusiva de “dados científicos” e de fraude científica, o trabalho do ERO é 
progressivamente descredibilizado. Em 1935, a pedido da Carnegie Foundation, 
que contribuía para financiar o ERO, uma comissão independente decide que 
o trabalho não tem mérito científico e o financiamento é suspenso. O ERO 
fecha em 1939 (Micklos & Carlson, 2000; Allan et al., 2013). 

Em simultâneo com a Síntese Moderna - e com as notícias dos horrores do 
programa eugénico nazi - o número de vozes críticas entre os geneticistas e os 
biólogos evolutivos intensifica-se substancialmente: H. J. Muller (1890-1967), 
T. H. Morgan, Herbert Jennings (1868-1947), Julian Huxley (1887-1975), J. B. 
S. Haldane (1892-1964) e Hugo de Vries, J.P. Lotsy (1867-1931), Tine Tammes 
(1871-1947), entre outros, levantam questões sobre pressupostos eugénicos, 
como por exemplo a assumida simplicidade da determinação genética de 
características como a “imbecilidade” (Roll-Hansen, 2010: p.87; Pols, 2010: 
p.349). Lancelot Hogben (1895-1975), zoólogo britânico, opõe-se de forma 
veemente à Eugenia atacando, em especial, Ronald Fisher e levantando a 
questão da importância do ambiente na expressão dos genes (Roll-Hansen, 
2010). Também no final da década de 30, Lionel Penrose (1898-1972), 
psiquiatra e geneticista britânico, inicia um estudo destinado a compreender 
a base genética das deficiências cognitivas. Os resultados convencem-no da 
variabilidade de sintomas, de causas e da complexidade da sua hereditariedade 
e constituem a base do livro The Biology of Mental Defect publicado depois da 
Guerra (Roll-Hansen, 2010).

Entre as vozes críticas, fora da genética e da biologia evolutiva, contam-se 
Louis Leakey (1903-1972), antropólogo (Campbell, 2010); Peter Nielsen, um 
magistrado sul-africano (Dubow, 2010) e Friederich Hertz (1878-1964), um 
cientista social austríaco (Weindling, 2010).

De certa forma, muitos destes investigadores são opositores “moderados”, 
opondo-se à Eugenia dita “dura”. Questionam cientificamente alguns 
pressupostos eugénicos, bem como a viabilidade dos programas propostos pelo 
movimento e criticam e denunciam o seu impacto social e discriminatório, 
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mas não se opõem totalmente à ideia de que a população pode (e deve) ser 
“melhorada” através de programas eugénicos. Isso torna-se claro com o 
manifesto “Social Biology and Population Improvement” (também conhecido 
como o “Manifesto dos Geneticistas”), redigido por Muller, e subscrito por 
Huxley, Haldane, Hogben Dahlberg e outros geneticistas europeus e norte-
americanos, em Agosto de 1939, durante o Sétimo Congresso Internacional 
de Genética: os geneticistas propõem que programa algum será eficaz se não 
houver primeiro mudanças radicais que visem a equidade e a justiça social 
(Roll-Hansen, 2010: 88). O argumento não é, portanto, conceptual, mas antes 
metodológico: não seria possível comparar o valor intrínseco dos indivíduos 
antes de dar a todos o mesmo ponto de partida.

À parte o papel determinante das crenças dos investigadores na 
ciência, a história da Eugenia levanta uma série de outras questões sobre 
a empresa científica: poderá afirmar-se cientificamente o que é uma 
“redução significativa” do número de pessoas “imbecis”? Poderá designar-se 
cientificamente um número abaixo do qual um teste de Q.I. revela uma pessoa 
“imbecil”, ou definir-se cientificamente o que é uma “sociedade melhor”? E, 
assumindo que a Ciência pode fazer estas coisas, poderá a Ciência dizer se 
a esterilização ou o encarceramento são métodos aceitáveis para eliminar a 
“imbecilidade”? As respostas são, obviamente, negativas. A ciência pode 
contribuir com informação para uma discussão, claro, mas sendo os limiares 
de significância definidos por consenso, não são em si mesmo um resultado 
científico. Sobretudo, embora possa fornecer informação útil para discussões 
éticas, a ciência não fornece resposta para perguntas éticas. E neste equívoco 
talvez resida o problema central da Eugenia.

Filipa Vala & Margarida Matos

A Eugenia escudou-se num suposto conhecimento científico para se 
legitimar eticamente. Por outras palavras, o processo evolutivo (uma distorção 
deste, como já vimos) foi tomado como um processo com consequências 
morais. Esta “ética evolutiva” é diretamente aludida por Spencer (e por Galton) 
e Darwin, embora com prescrições opostas. A “ética evolutiva” é recuperada de 
outra forma, mais tarde, por E. O. Wilson e a Sociobiologia (ver abaixo).

A defesa que Darwin faz da assistência aos “inferiores”, discutida acima 
(negar ajuda aos “inferiores” levaria à “deterioration in the noblest part of our 
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nature”, acelerando a reversão da sociedade), é uma resposta a Spencer (“to 
aid the bad in multiplying, is, in effect, the same as maliciously providing for 
our descendants a multitude of enemies” - Spencer, 1864: p.346). A resposta 
de Darwin assenta num princípio moral derivado de um princípio evolutivo, 
também já discutido: o “instinto da simpatia” foi crucial na evolução humana 
porque suporta a tendência para a sociabilização humana, é esse instinto 
que nos torna humanos – é também este instinto que distingue os humanos 
“superiores” (que se vêem assim naturalmente impelidos para ajudar os 
“inferiores”). Darwin e Spencer fazem prescrições opostas: os “inferiores” 
devem ser ajudados para preservar o instinto de simpatia nos “superiores” 
(Darwin); os “inferiores” não devem ser ajudados pois isso seria contrariar a 
natureza, cujas leis permitem apenas a sobrevivência dos mais aptos (Spencer 
e Galton, etc). 

Este pressuposto filosófico não era novo e tinha já sido discutido (e 
refutado). David Hume (1711-1776), um filósofo escocês discute, em A Treatise 
of Human Nature de 1739, o problema do “is versus ought”. Hume conclui que 
o que “é” (“is”) não é uma prescrição inequívoca do que “deve ser” (“ought”) 
(Schroeder, 2005). Esta posição é equivalente àquela que suporta a conclusão 
de Thomas Huxley em Evolution and Ethics, de 1893: “Cosmic evolution may 
teach us how the good and the evil tendencies of man may have come about; 
but, in itself, it is incompetent to furnish any better reason why what we call 
good is preferable to what we call evil than we had before” (Huxley citado por 
Schroeder, 2005). George Edward Moore (1873 – 1958), um filósofo inglês, 
chega a uma conclusão idêntica à de Hume, discutindo a “naturalistic fallacy” 
no livro Principia Ethica de 1903:

Ethics aims at discovering what are those other properties belonging to all 
things which are good. But far too many philosophers have thought that when 
they named those other properties they were actually defining good; that these 
properties, in fact, were simply not “other,” but absolutely and entirely the 
same with goodness.

(Moore, 1903: p. 10)
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E, de forma idêntica, Theodosius Dobzhansky justifica a sua posição 
relativamente à ética evolutiva invocando a prova do que é “bom”:

Perto do final do livro, Wilson conclui:

Em resumo, a discussão filosófica associada à ideia de uma Ética 
Evolutiva prendia-se com a questão de saber se é possível distinguir, utilizando 
o processo evolutivo, aquilo que é ético (bom) daquilo que não é ético (mau). 
Esta discussão sofre uma reviravolta com a publicação de Sociobiology: The 
New Synthesis de Edward Wilson, em 1975.

Com a Sociobiologia de E. Wilson, a questão da Ética Evolutiva passa a 
ser formulada noutros termos: saber se o processo evolutivo incluiu a evolução 
da “moralidade humana” e que moralidade será essa que foi favorecida 
pela seleção natural. Edward Wilson propõe que se abandone o tratamento 
filosófico da ética e que ele seja tratado à luz da biologia: 
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 No theory of evolutionary ethics can be acceptable unless it gives a satisfactory 
explanation of just why the promotion of evolutionary development must be 
regarded as the summum bonum (…) 

(Dobzhansky, 1956: p. 128-129)

The hypothalamus and limbic system … flood our consciousness with all the 
emotions – hate, love, guilt, fear, and others – that are consulted by ethical 
philosophers who wish to intuit the standards of good and evil. What, we 
are then compelled to ask, made the hypothalamus and the limbic system? 
They evolved by natural selection. That simple biological statement must be 
pursued to explain ethics.

(Wilson, 1975: p. 3)

Time has come for ethics to be removed temporarily from the hands of the 
philosophers and biologicized

(Wilson, 1975: p. 562)
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Wilson contorna a questão de responder a “O que é bom?” (o que é Ético?), 
considerando que a evolução incluiu um sentido de moralidade. A nova Ética 
Evolutiva consiste, assim, em tratar a moralidade como uma característica 
adaptativa (Schroeder, 2005).

Em Sociobiology, Wilson desenvolve um longo argumento, que assenta na 
análise do comportamento social de diferentes grupos de animais, propondo 
que, tal como nos outros grupos, o comportamento social humano deve, pelo 
menos em parte, ser produto da seleção natural. O comportamento social 
humano, portanto, será passível de ser explicado através de considerações 
evolutivas. Wilson discute a evolução do altruísmo, para explicar a existência 
de comportamento social, apoiando-se nos resultados de Hamilton sobre 
seleção parental (kin selection) – que, por sua vez, foram desenvolvidos a partir 
do trabalho de genética de populações de R.A. Fisher e de J. B. S. Haldane - 
e discute também outras estratégias, como a agressão. Mais do que o novo 
conceito de ética evolutiva – que a ética deveria ser “biologizada” -, é a 
proposta popularizada por Wilson de que havendo uma base genética para o 
comportamento isso permite explicar o comportamento social (por exemplo, 
em grupos de insectos), e que essa proposta é extensível à espécie humana, que 
levanta o debate sobre o determinismo genético. The Selfish Gene, de Dawkins 
(1976) reforça a popularização da ideia de Wilson. E assim, o debate seguinte 
centra-se na ideia de determinismo genético: quanto do comportamento 
humano teria uma base genética e vale a pena discuti-lo?

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

Paul e Spencer (1995, 2001) argumentam que o que hoje nos parece 
inaceitável no que respeita às políticas eugénicas não se baseia tanto no 
conhecimento da ausência de ciência, ou nos abusos delas decorrentes, mas 
numa mudança de valores da população. 

A mais óbvia mudança de valores no pós-guerra mundial parece ter 
sido a reivindicação do direito à escolha individual. Isto explica porque é 
que algumas medidas eugénicas, como o rastreio pré-natal ou os métodos 
anticoncepcionais, são cada vez mais utilizadas globalmente – não são 
imposições, mas sim decisões individuais. No entanto, a reivindicação de 
direitos de escolha individual surgiu a par de uma nova “fobia”, o determinismo 
genético. Esta fobia contemporânea não se aplica a todas as características: por 

SOCIOBIOLOGIA, GENES EGOÍSTAS E O PÂNICO 
DO DETERMINISMO GENÉTICO
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exemplo, no caso de doenças determinadas geneticamente, como alguns tipos 
de diabetes, o direito a saber se se é portador da mutação e, em caso afirmativo, 
o acesso ao seu tratamento são exigidos. A fobia do determinismo genético 
surge associada às “características comportamentais e cognitivas” – o que não 
será surpreendente dado o passado eugénico.

Wilson e Dawkins após a publicação, respetivamente, de Sociobiology: 
The New Synthesis (1975), e de The Selfish Gene (1976) sofreram um ataque 
generalizado – popular e científico. Dentro da biologia evolutiva, o ataque foi 
notavelmente liderado por Richard Lewontin (ver, por exemplo, Biology as 
Ideology de 1991) e por Stephen Jay Gould (ver, por exemplo, The Mismeasure 
of Men de 1981). Aliás, a popularização do termo “determinismo genético” 
deve-se, em larga medida, a Gould e Lewontin.

Sociobiology: The New Synthesis gerou polémica devido principalmente ao 
último capítulo (Man: From Sociobiology to Sociology), que pretende emoldurar 
evolutivamente as sociedades humanas e aquilo que delas se pode esperar. The 
Selfish Gene pretende descrever o processo evolutivo, centrando-o nos genes, e 
popularizou, de forma inédita, a ideia que as características comportamentais 
podem evoluir, como qualquer outra característica, sob seleção natural. Pode 
argumentar-se cientificamente contra a afirmação de Wilson, “genes maintain 
a certain amount of influence in at least the behavioural qualities that underlie 
variation between cultures” (Wilson, 1975: p.550). Pode argumentar-se contra 
Dawkins, por exemplo, que nem toda a selecção natural se processa ao nível 
do gene. De facto, há questões e pressupostos científicos nestes dois livros que 
convém debater porque não são de todo consensuais na comunidade científica 
(ainda hoje). Mas essas questões científicas não estão propriamente na base da 
maioria dos ataques a Wilson ou Dawkins.

As “acusações” de Lewontin e Gould pretendem minar o carácter científico 
das especulações/discussões sobre uma base genética para o comportamento 
humano de Wilson e de Dawkins (e de outros autores menos populares). Para 
Lewontin e Gould (e outros autores) o enquadramento evolutivo da “natureza 
humana” é uma empresa necessariamente reducionista e determinista e, 
por isso, irremediavelmente falaciosa. Levantam, também neste contexto, 
a questão do “programa adaptacionista” que, afirmam, está implícito na 
forma como as questões são formuladas (Gould & Lewontin, 1979). Gould e 
Lewontin (1979) defendem que nem todas as características responsáveis pela 
“natureza humana” terão necessariamente evoluído por serem adaptativas - 
muitas poderão ter tido a sua origem como produtos secundários da selecção 
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natural (analogia aos “tímpanos” – “spandrels” – da basílica de São Marcos) ou 
são exaptações (características com valor adaptativo mas que evoluíram por 
selecção natural para desempenho de outra função). Mas, e de forma muito 
clara, Lewontin e Gould ligam as discussões que visam um enquadramento 
evolutivo do comportamento humano a uma intenção política ou, pelo 
menos, ao potencial aproveitamento político que delas decorrerá. Em resumo, 
à parte as considerações científicas, para Gould e Lewontin, propostas como 
as de Dawkins ou Wilson servirão sempre, em última análise, para legitimar 
procedimentos discriminatórios (ou políticas eugénicas). 

A fobia do determinismo genético surge em resposta a características 
como a inteligência – geralmente tida como sendo equivalente a uma medida 
de Q.I. (outra herança eugénica) – ou as preferências sexuais. Se um indivíduo 
“nasce” com um Q.I. baixo, que direito pode ter a educação superior? Se um 
indivíduo “nasce” homossexual, que direito pode ter à paternidade ou ao 
casamento? Estas questões – que raramente são colocadas de forma tão frontal 
– têm obviamente um eco de discurso eugénico (que direito têm os imbecis 
(“feebleminded”) à reprodução / ao casamento / aos apoios sociais / à imigração?) 
É possível que este eco seja suficiente para causar a fobia porque é visto como 
uma possível ameaça ao direito à escolha: sendo as características conotadas 
como más, inferiores, ou anti-normativas, sem cura, poderão servir de 
argumento à legitimação do controlo dos indivíduos de forma discriminatório 
pelo estado (como aconteceu no passado eugénico recente). Por outro lado, a 
proposta de determinismo genético para o comportamento humano, pode ser 
vista como uma ameaça à descriminalização de certos crimes (argumentando, 
por exemplo, num caso de infanticídio, que o assassinato de crianças por um 
padrasto é um comportamento “compreensível” à luz da teoria evolutiva).

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

O propósito da Sociobiologia foi estudar a biologia da espécie humana e 
das suas sociedades, partindo de uma análise de outras “sociedades” animais 
e propondo uma ideia de continuidade para a espécie humana. Como a 
explicação evolutiva oferecida para outros grupos animais que exibem 
comportamentos de cooperação e altruísmo, formando “sociedades”, assenta 
na ideia de seleção parental (kin selection) e no estudo de determinantes 
genéticos do comportamento e, ainda, porque o Sociobiology é imediatamente 
seguido de The Selfish Gene, a proposta ficou irremediavelmente colada à 
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ideia de determinismo genético sensu strictu: um gene ou alguns genes / um 
comportamento ou determinante cognitivo. O propósito da Sociobiologia foi, 
assim, atacado em duas frentes: uma científica, outra ideológica. Do ponto 
de vista científico, foi considerado demasiado redutor para ser aplicado com 
sucesso ao estudo da nossa espécie e, no que respeita especificamente à teoria 
evolutiva, foi considerado “adaptacionista”, refletiria o pressuposto de que todas 
as características teriam forçosamente, na sua origem, uma base adaptativa. Do 
ponto de vista ideológico, a Sociobiologia foi atacada por ser vista como um 
“revivalismo” das ideias supostamente científicas que suportaram as políticas 
eugénicas, com o propósito de conceder uma base científica à implementação 
de uma determinada linha de atuação política. O debate das propostas da 
Sociobiologia foi intenso, mas foram as questões ideológicas, muito mais do 
que as científicas, que o sustentaram.

É neste contexto que surge, e desta vez de dentro das ciências sociais (e 
não da biologia), a nova disciplina Psicologia Evolutiva (Downes, 2008). A 
Psicologia Evolutiva mantém a ideia de que há um substrato genético para 
o comportamento e a cognição humana, mas finta o debate ideológico. 
Consegue isto porque, em larga medida, evita a “radicalidade” das propostas 
“adaptacionistas” e de “determinismo genético” sensu strictu:

A psicologia evolutiva é um ramo da psicologia dedicado ao estudo do 
comportamento humano (mas não necessariamente das sociedades) à luz da 
teoria evolutiva:

Filipa Vala & Margarida Matos

(…) evolutionary psychology takes the simple Darwinian ideas of sociobiology 
and harnesses them to relatively recent concepts from anthropology. They 
have also been considerably less provocative about their relationship to the 
social sciences, and considerably more sophisticated about ideological issues.

(Rose, 1998: p. 173-174)

(…) the study of the phylogenetic history and adaptive functions of the 
mind (…) in the sense of the simulacrum of engineering that pervades the 
natural world.

(Pinker, 2002: p. 51)
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Mas como evita a psicologia evolutiva a armadilha da acusação de ser 
mais um programa adaptacionista, vergado à ideia de determinismo genético?

Portanto, para os psicólogos evolutivos, a seleção natural é a força 
que tende a homogeneizar as populações, produzindo órgãos ou estruturas 
mentais partilhadas por todos os elementos da espécie. E porquê? Porque 
só as características cognitivas e comportamentais partilhadas constituem 
adaptações centrais à “natureza humana”. Se a preocupação ideológica que 
motivou os ataques à sociobiologia foi a ideia de que a variabilidade existente 
na espécie humana para características comportamentais e cognitivas teria 
não só uma base genética mas valores adaptativos diferentes, a proposta de que 
serão âmbito de investigação apenas as características partilhadas por “todos” 
elimina definitivamente a possibilidade de um ataque com base no argumento 
de que se oferece uma base científica para uma política discriminatória. Resta 
saber então como é que, à luz da teoria evolutiva, se justifica uma tal empreitada 
científica:

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

Modern biology tells us that the forces that make people alike are not the same 
forces that make people different. (Indeed, they tend to be studied by different 
scientists: the similarities by evolutionary psychologists, the differences by 
behavioral geneticists.) Natural selection works to homogenize a species into 
a standard overall design by concentrating the effective genes – the ones that 
build well-functioning organs – and winnowing out the ineffective ones. (…) 
Just as we all have the same physical organs (…), we have the same mental 
organs. This is most obvious in the case of language, where a neurologically 
intact child is equipped to acquire any human language, but is true of other 
parts of the mind as well.

(Pinker, 2002: p. 142)

Evolutionary psychologists primarily explore the design of the universal, 
evolved psychological and neural architecture that we all share by virtue 
of being human. Evolutionary psychologists are usually less interested in 
human characteristics that vary due to genetic differences because they 
recognize that these differences are unlikely to be evolved adaptations central 
to human nature. Of the three kinds of characteristics that are found in the 
design of organisms – adaptations, by-products, and noise – traits caused by 
genetic variants are predominantly evolutionary noise, with little adaptive 
significance, while complex adaptations are likely to be universal in the species 

(Tooby & Cosmides, 2005: p. 39)
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Para qualquer biólogo evolutivo esta linha de raciocínio é, no mínimo, 
bizarra. Em primeiro lugar, porque aparentemente remete toda a variabilidade 
genética (a matéria prima do processo evolutivo, enfim), para um papel 
secundário em termos de valor adaptativo; em segundo lugar, porque sugere 
que as características com polimorfismos genéticos não constituem adaptações, 
uma vez que não são universais na espécie. Levada literalmente, esta linha de 
pensamento significa que a cor da pele, por exemplo, não será uma adaptação 
“central na natureza humana” porque varia – por contraste com a pele, uma 
adaptação “central na natureza humana” porque todos temos uma.

A proposta da psicologia evolutiva acomoda a crítica ao “programa 
adaptacionista” (sensu Gould e Lewontin), pois admite a existência de by 
products do processo adaptativo – que é como quem diz, spandrels. Um exemplo 
do que serão esses by products no âmbito das características comportamentais 
é o medo de cobras inofensivas (por oposição ao medo de cobras venenosas, 
que será uma adaptação):

Um by product (como um spandrel) só poderá persistir se for efetivamente 
neutro do ponto de vista da seleção natural ou se, por constrangimentos de 
design, o seu desaparecimento for seletivamente mais “caro” do que a sua 
manutenção – que é o argumento utilizado no caso das cobras.

A outra prosposta da psicologia evolutiva é que as adaptações cognitivas 
e comportamentais correspondem a “módulos” mais ou menos interligados: 

(a) adaptations, inherited character that reliably solved problems related 
to survival and reproduction better than competing alternatives during the 
time period in which they evolved (example: fear of dangerous snakes); (b) 
by products, artifacts without functional value that persist because they are 
inherently coupled with adaptations (example: fear of harmless snakes);

(Confer et al., 2010: p. 110 )

(…) evolutionary psychologists suggest that the human mind is a complex 
integrated assembly of many functionally specialized psychological adaptations 
that evolved as solutions to numerous and qualitatively distinct adaptive 
problems (…) Psychological adaptations are not separate “modules” in the 
Fodorian (Fodor, 1983) sense of informational encapsulation; rather they often 
share components and interact with each other to produce adaptive behavior

(Confer et al., 2010: p. 111) 
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A ideia de “módulo” deve quase tudo à proposta de Chomsky sobre a 
existência de uma gramática inata. Todos os seres humanos estão equipados 
com o “hardware” neurológico necessário para a aquisição de uma linguagem, 
sendo por isso que todas as linguagens humanas seguem uma estrutura 
gramatical semelhante; a língua que se adquire depende do ambiente em que o 
ser humano se desenvolve, ou seja, depende da língua que é falada à sua volta. 
É num contexto idêntico ao do “módulo” da linguagem que, na sua maioria, 
os psicólogos evolutivos tratam o determinismo genético: os genes codificam 
a estrutura neurológica necessária para a aquisição de linguagem, mas não a 
língua. E esta perspetiva coloca a psicologia evolutiva a salvo das críticas de 
determinismo genético sensu strictu invocadas em relação à Sociobiologia.

Nestes termos, podemos pensar o “módulo” do medo, como um módulo 
de reação a ameaças do ambiente que, por razões que se prendem com o 
ambiente ancestral das populações humanas, tende a ser ativado por cobras. 
Outros exemplos são o medo de aranhas e o medo de alturas (quando se trata de 
estimar uma distância, a estimativa é sempre maior do que a realidade quando 
a avaliação é feita de cima para abaixo, e aproxima-se maioritariamente da 
distância real, quando é feita de baixo para cima). 

Os psicólogos evolutivos salientam que a deteção visual é mais sensível 
a cobras e aranhas do que, por exemplo, a pistolas (uma ameaça que entra 
muito mais tarde na nossa história evolutiva). O argumento de que o medo 
de cobras inofensivas é um by product da adaptação que constitui o medo de 
cobras venenosas é válido se o ambiente é tal que o valor adaptativo da proteção 
oferecida por “medo de cobras venenosas” for compensado pelos custos 
(energéticos, por exemplo) de ter “medo de cobras inofensivas”. Esse ambiente 
desapareceu na maioria das cidades a nível mundial e, de uma forma geral, de 
todos os pontos do globo, urbanos ou não, onde não há cobras venenosas (por 
exemplo, na Europa Ocidental inteira). A apetência maioritária que os humanos 
demonstram pela deteção de cobras é interpretada, pelos psicólogos evolutivos, 
como uma adaptação ancestral. Os psicólogos evolutivos concluem, então: 
“Humans are living fossils” (Confer et al., 2010) … e a discussão acaba aqui!

Ora não há um biólogo evolutivo que resista a fazer a pergunta seguinte: 
Qual é a variabilidade geográfica deste comportamento e está associada ou não 
a ambientes com e sem predominância de cobras em geral, de cobras venenosas, 
de cobras não venenosas? Ou seja, não há um biólogo evolutivo que resista 
a acabar a história à luz da teoria evolutiva, perguntando, “A característica 
continua sob seleção ou não?” Porque ao contrário da linguagem, que continua 
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a ser o meio preferencial de comunicação entre humanos, as cobras deixaram, 
numa grande parte do globo habitado por humanos, de ser um problema. 
Se a propósito do “módulo” da linguagem há já sobre a mesa uma hipótese 
de funcionalidade - estruturas neurológicas existentes em todos os humanos 
cuja estimulação (ou ativação) é dependente do ambiente (a língua ou línguas 
faladas nesse ambiente) – ela não existe para o “módulo” das cobras e aranhas. 
A argumentação sugere que há uma espécie de memória genética de cobras 
(e aranhas) que faz com que a visualização de uma cobra (ou de uma aranha) 
ative o “módulo”. Se a proposta é esta, a previsão é que a erosão da ativação do 
módulo por cobras (ou aranhas) seja lenta, mesmo na ausência de um risco 
efetivo associado à presença destes perigos. Por outro lado, poderão existir 
outros estímulos que, entretanto, se tornaram passíveis de ativar o “módulo”, 
como o medo de armas, por exemplo – que os psicólogos evolutivos, aliás, 
detetam. À luz do conhecimento que temos de evolução na biologia evolutiva, 
a psicologia evolutiva é insuficientemente evolutiva.

Os psicólogos evolutivos focam o seu interesse apenas nas características 
partilhadas por todos, ou pela maioria, dos seres humanos. Exemplos de 
adaptações serão a aquisição de linguagem (uma propriedade “universal”), a 
claramente maioritária tendência para evitar o incesto (sugerida no contexto 
da Sociobiologia), a capacidade de detetar batoteiros em situações de contrato 
social (ver, por exemplo, Cosmides & Tooby, 1992), ou o medo de alturas, de 
cobras e de aranhas (ver Confer et al., 2010), entre outros. Há muito trabalho 
interessante já feito até porque, como salienta Rose (1998), a disciplina nasce 
dentro das ciências sociais e mobiliza as metodologias e o conhecimento state 
of the art de disciplinas que trabalham há muito sobre a espécie humana, 
da antropologia à psicologia cognitiva. Nessa perspetiva, os psicólogos 
evolutivos estão mais bem posicionados do que os biólogos para desenvolver a 
disciplina. Mas a forma como parecem ter instituído à partida, a ideia de que 
a variabilidade não é interessante nem central na “natureza humana”, leva-os a 
uma abordagem e tratamento de temas que sugere que, ou não compreendem 
as implicações da teoria evolutiva na sua totalidade, ou pensam que a evolução 
das características comportamentais e cognitivas da espécie humana parou, 
algures, há 150 mil anos. Em alternativa, este evitar do tratamento inteiramente 
evolutivo poderá dever-se ao receio de reacender os debates intensamente 
ideológicos associados à Sociobiologia. 

Apesar do exposto, nem toda a psicologia evolutiva se dedica apenas 
a refletir sobre características partilhadas pela maioria dos indivíduos. 

Filipa Vala & Margarida Matos
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Observações como, “there are puzzling phenomena such as homosexuality 
and suicide that remain at least somewhat inexplicable” (Confer et al., 2010), 
demonstram-no. Na realidade, sem uma abordagem que  estude a variabilidade 
existente, torna-se difícil perceber certos fenómenos. Por exemplo, admitamos 
que a homossexualidade tem uma base genética: se, apesar da preferência pelo 
mesmo sexo, a maioria dos homossexuais se reproduzem, ou se contribuem para 
a sobrevivência dos seus irmãos ou sobrinhos, a questão da homossexualidade 
deixa de ser “enigmática”. Em Espanha, a recente onda de despejos decorrentes 
do incumprimento no pagamento de empréstimos para habitação foi 
acompanhada de uma onda de suicídios (Público online, 12/02/2013). O 
suicídio, nestes casos, pode ter sido utilizado para saldar dívidas contraídas (a 
casa fica paga por ativação do seguro de vida). Esta motivação foi expressa por 
Dimitris Christoulas, que se suicidou na praça Syntagma (Atenas) em 2012 
e que, segundo uma testemunha, gritou “não quero deixar dívidas aos meus 
filhos” antes de disparar sobre si próprio (Público online, 04/04/2012). Não 
estamos a sugerir que todos os casos de suicídio terão motivações passíveis 
de ser explicadas por mecanismos de seleção parental, mas apenas que é 
necessário estudar a variabilidade existente para cada fenómeno.

Para além de fugir às críticas feitas ao programa adaptacionista e às 
críticas relativas ao determinismo genético, a psicologia evolutiva tem evitado, 
também, as questões de ética evolutiva (tanto na sua versão eugénica, como 
na sua versão sociobiológica). Essas questões poderão surgir, por exemplo, 
no contexto do “módulo” proposto para detetar batoteiros em contextos de 
contrato social (se existir, o “módulo” pode ser utilizado como exemplo da 
existência de uma moral que decorreu do processo evolutivo em si).

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

O determinismo genético sensu psicologia evolutiva é diferente daquele 
(verdadeiro ou ficcionado) a que Lewontin e Gould se opuseram no contexto 
da sociobiologia.

DETERMINISMO GENÉTICO NO SÉCULO XXI

Propostas no quadro da psicologia evolutiva
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Apesar disso, há outras leituras da base genética do comportamento e da 
cognição entre os psicólogos evolutivos. Steven Pinker publicou em 2002, The 
Blank Slate – The Modern Denial of Human Nature. Pinker propõe que a oposição 
científica à ideia do determinismo genético, feita no rescaldo da publicação do 
Sociobiology de Wilson, e do Selfish Gene de Dawkins, tinha uma motivação 
ideológica e que, cientificamente, a alternativa ao determinismo genético 
seria assumir tábuas rasas (blank slates): indivíduos cujas características 
comportamentais e cognitivas seriam totalmente moldadas pelo ambiente em 
que vivem. Pinker propõe-se discutir as áreas em que a oposição ideológica 
via “perigos” pela aceitação de determinismo genético. Estes hot buttons são a 
política, a violência, o género, as crianças e as artes.

É na discussão sobre as crianças que Pinker (2002) propõe o fim do debate 
“nature- nurture”. Para isso apoia-se no artigo “Three laws of behavioral genetics 
and what they mean” (de E. Turkheimer, 2000, citado por Pinker, 2002). As leis 
são: (1) todas as características comportamentais são hereditárias; (2) o efeito 
de ser educado na mesma família é menor que o efeito dos genes; (3) uma parte 
substancial da variabilidade de características comportamentais complexas 
humanas não é explicada nem pelos genes, nem pela família. Esquecendo 
considerações sobre aquilo que são as características comportamentais e como 
se medem, quanta variabilidade é explicada pelos genes?
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Evolutionary psychology forcefully rejects a genetic determinism stance and 
instead is organized around a crisply formulated interactionist framework 
that invokes the role of the environment at every step of the causal process. 
Environmental input includes (a) the selection pressures that give rise to 
psychological adaptations; (b) the environments needed for the proper 
development of these mechanisms in individual humans; and (c) immediate 
proximate inputs necessary for their activation. (…) All adaptations, by 
definition, must have a genetic basis. This applies as much to brain-based 
psychological adaptations such as snake fear and cheater detection as it does to 
body-based physiological adaptations such as the kidneys and lungs.

(Confer et al., 2010: p. 120)
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A proposta é que “cerca de metade” da variabilidade não se deve nem ao 
património genético, nem ao ambiente familiar (Pinker discute depois duas 
alternativas para explicar esta variabilidade: o “acaso” – fate; e o ambiente 
proporcionado pelos colegas/amigos – peers). A proposta de Pinker para 
o determinismo genético associado a características comportamentais e 
cognitivas é inferior a 50% - o que a distancia tanto do tom eugénico, como do 
tom determinístico a que Gould e Lewontin se opuseram. 
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No it´s not all in the genes; around half the variation in personality, intelligence, 
and behavior comes from something in the environment. But whatever that 
something is, it cannot be shared by two children growing up in the same home 
with the same parents. And that rules out all the obvious somethings. 

(Pinker, 2002: p. 387)

Por contraste à proposta de Pinker para um número “médio” das 
heritabilidades de características comportamentais ou cognitivas, o biólogo 
evolutivo Michel Raymond propõe uma análise mais caso-a-caso das 
heritabilidades. No seu livro Cro Magnon Toi Même, de 2008, Raymond 
discute várias características que poderão ter sido respostas adaptativas ao 
ambiente dos nossos antepassados e analisa, no contexto das diferenças 
de géneros, a questão da homossexualidade. Com base numa revisão de 
bibliografia, Raymond sugere a existência de dois padrões recorrentes para 
a homossexualidade masculina e salienta que estes padrões explicam apenas 
uma minoria dos casos. Por um lado, o número de irmãos mais velhos do sexo 
masculino - quanto mais irmãos mais velhos, maior a probabilidade de haver 
uma preferência sexual pelo mesmo sexo. O número de irmãs e o número de 
irmãos mais novos, não têm efeito, como também não tem efeito o facto de 
se ter sido, ou não, criado no mesmo agregado familiar que os irmãos. Estes 
resultados sugerem a existência de um determinante biológico relacionado 
com o número de gravidezes do sexo masculino que a mãe já teve. Este padrão 
não é, portanto, hereditário no sentido do determinismo genético. Por outro 
lado, a existência de um fator genético associado à linha materna e que está 
relacionado com a fecundidade: as famílias com incidência de preferências 
homossexuais têm uma fecundidade superior à média das famílias onde a 
preferência é heterossexual.

Duas propostas de biólogos evolutivos
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Raymond (2008) refere que a homossexualidade feminina está 
consideravelmente menos estudada, salientando ainda que o padrão social na 
expressão da homossexualidade feminina é diferente do masculino (50% das 
lésbicas foi casada, contra 6% dos gays; 85% das lésbicas inicia a vida sexual 
com experiências heterossexuais, contra 20% dos gays). O que distingue esta 
abordagem dos psicólogos evolutivos é a exploração informada da variabilidade 
existente no estudo do fenómeno.

A proposta de Michael R. Rose (1998) para a evolução das características 
comportamentais e cognitivas humanas é semelhante à proposta da psicologia 
evolutiva, uma vez que pressupõe a existência de um substrato neurológico 
geneticamente determinado e universal capaz de dar origem a comportamentos 
e cognições. Mas a proposta distingue-se da proposta da psicologia evolutiva 
porque não pressupõe a existência de “módulos”. Ao contrário do que propõem 
os psicólogos evolutivos, Rose defende a evolução de uma capacidade de 
computação geral, utilizável tanto num contexto técnico como num contexto 
social. A seleção natural teria favorecido uma espécie de “mente aberta” capaz 
de lidar simultaneamente com dois tipos de problemas distintos. Neste cenário, 
o processo evolutivo teria 3 fases:

Na fase (ii) os custos inerentes ao aumento do cérebro devido a seleção 
para um aumento das capacidades de inteligência técnica, seriam compensados 
pelo aumento das capacidades de inteligência social, dado que  as capacidades 
de computação servem os dois tipos de inteligência. Nesta proposta, o “tipo” 
de indivíduos resultante caracteriza-se, principalmente, por uma imensa 
variabilidade comportamental e cognitiva. Ou seja, a variabilidade que a 
psicologia evolutiva remete para um papel secundário seria um produto 
central do nosso processo evolutivo.
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(i) selection for technical intellignce, only; (ii) selection for both technical 
intelligence and social intelligence; (iii) selection for social intelligence only. 
In phase (ii), selection for technical intelligence acts as a mental arms race 
amplifier, because it frees the arms race from costs. It is during this phase 
that evolution of increased brain sizes and other adaptations should be 
particularly rapid.

(Rose, 1998: p. 163)
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Em pleno século XXI, com a explosão de estudos de genómica 
humana, não é de admirar que a polémica sobre os ‘excessos’ do programa 
adaptacionista e, em particular, o receio da atribuição de uma base genética 
a alterações relevantes para a evolução cognitiva esteja a ser relançada. Foi 
o caso da reacção à publicação de dois artigos referindo genes implicados 
no tamanho do cérebro humano (ver Nielsen, 2009). Continua claro que a 
comunidade científica reage mais intensamente a alegações que remetam para 
aspetos cognitivos e comportamentais.

Apesar disso, o tema não desapareceu. Para além do trabalho desenvolvido 
no contexto da psicologia evolutiva há, por um lado, alguns biólogos 
evolutivos a trabalhar no tema da evolução das características cognitivas 
e comportamentais humanas e na aplicação desse conhecimento ao tipo de 
sociedades que daí decorrem – exemplos são os livros de Michael R. Rose 
(1998), de David Sloan Wilson (2007) ou de Michel Raymond (2008); e, por 
outro, uma aproximação das neurociências à contextualização evolutiva dos 
seus resultados – um exemplo é o livro de António Damásio (2010). O facto 
destes esforços estarem a ser levados a cabo de forma quase independente, 
pode ser contra producente. Por exemplo, a questão da consciência (como a 
sensação de livre arbítrio) discutida por Damásio, é passível de ser explicada 
por um processo evolutivo semelhante ao invocado por Rose, que pressupõe 
uma mente aberta, capaz de uma computação (consciente ou inconsciente) 
que serve tanto a inteligência técnica, como a social. Por outro lado, todas as 
propostas da psicologia evolutiva beneficiariam de uma análise cuidada por 
parte dos biólogos evolutivos, no que se refere aos resultados experimentais 
que a sustentam e à planificação de futuras abordagens empíricas.

É inegável que a espécie humana tem uma cognição e padrão 
comportamental diferente dos restantes primatas e pensar na história evolutiva 

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

(…) the past also tells us that many of the first crop of human geneticists 
loaded their data and models with their own aspirations for society. So it 
is imperative that we build a critical mass of scientists and citizens who 
understand that the interpretation of genetic data about human beings is 
rarely free from value judgement

(Micklos & Carlson, 2000: p. 156)

E AGORA? 
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da nossa espécie é essencial para o perceber. É absurdo pensar que se pode 
compreender a espécie humana sem recorrer ao processo evolutivo como um 
dos fatores explicativos. É também inegável que os esforços passados neste 
sentido não foram felizes. Mas a reflexão sobre o nosso passado evolutivo, no 
modo como pode contribuir para compreender o presente e projectar o futuro 
das nossas sociedades, continua a ser um desafio complexo mas prometedor. 

Filipa Vala & Margarida Matos
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